
Ansökan om särskilt boende 

Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer och postadress: 

Telefon bostaden: Mobiltelefon: 

Orsak till ansökan: 

Övriga upplysningar: 

Underskrift av sökande 

 ....................................................................................................................................................................  
Datum Namnteckning 

Om annan än sökande själv, sätt kryss i lämplig ruta: 
 God man   Förvaltare  Ombud med skriftlig fullmakt 

Kontaktuppgifter till god man/förvaltare/ombud
Namn: 

Adress: Postnummer och postadress: 

Telefon bostaden: Mobiltelefon: 

Ansökan skickas till: 
Ystads kommun 
Myndighetsenheten för funktionsvariation 
Blekegatan 1 
271 80 YSTAD 



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, 
kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd/insatser enligt SOL. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att 
du får det bistånd/den insats som du blir beviljad.  
Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under 
den tid som du får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i 
socialtjänstlagen.  
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar 
tjänster till oss. Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra 
sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: 
annika.linderoth@simrishamn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har 
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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